
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana está recheada de novidades. 

 

Acesse o link e venha participar de nossa aulinha. 

 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professora on-line:  

9h30 às 10h10   

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda e Renata 

14h às 14h30 

Sala do G2B – Prós Michelle, João e Renata 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  

Vamos nos divertir nessa sexta-feira ouvindo uma história bem legal? Acesse o link. 

https://youtu.be/757mX-Q0mkc 

 

 Sociedade/Natureza:  

ATIVIDADE: Ciranda do livro: Vamos escolher junto com a pró que história vamos 

escutar? Teremos três opções para escolher uma. 

 

ATIVIDADE: Representando a história: Que tal agora desenhar a história contada pela 

pró? Pegue um papel e lápis de cor ou hidrocor e mãos à obra. 

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES: Favorecer a concentração, estimular a criatividade, 

desenvolver habilidades motoras, trabalhar o reconto de histórias. 

 

  

 INGLÊS:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no Youtube, This is the way we go to school 

(https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY ), estimular o estudante a cantar e 

dançar.  

Por a canção  The lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=vo8HZ6cMsO4) ver 

os alimentos que aparecem na canção e repeti-los.  

Vamos assistir ao vídeo da teacher Ananda fazendo um “experimente” muito legal! 

 

 

 L.I.V.: 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Em nosso último encontro falamos sobre a primavera e toda a alegria que ela nos traz.  

Aproveitando ainda esse clima de primavera, que tal focarmos a nossa atenção a tudo 

aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a qualidade da nossa vida está diretamente 

relacionada aonde focamos nossa atenção. Vale a pena experimentar! E quanto ao sorriso 

já foi comprovado o quanto ele é contagiante e nos faz bem.  

https://youtu.be/757mX-Q0mkc
https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY
https://www.youtube.com/watch?v=vo8HZ6cMsO4


Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções 

para crianças” disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

O que te faz sorrir? 

Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir? 

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança 

de dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa! 

Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

 

BOM FIM DE SEMANA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0

